
 

 

 
 

 القواعد الفقهيةشرح 

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 اخلضري بن عبد اهلل عبد الكريم

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
                           

 الرايض-جامع الراجحي املكان: هـ3241/شعبان/31-9 اتريخ احملاضرة:

 

      



 

 

 
2 

 2 (5) شرح القواعد الفقهية
 

 ة هللا وبركاتهالسالم عليكم ورمح
واألصل أننا ننهيها يف  ،ألن بقي علينا ثالث قواعد ؛أظن ما فيه وقت لقراءة األسئلة 

 ،كأنه مقصود اإلخوان املنظمني هلذه الدورات  -إن شاء هللا تعاىل-ألن هذا  ؛هذا اليوم
د والقدر املقرر هلذه الدورة القواع ،يذكرون أهنم مرتبطون بوقت حمدد إلهناء هذه الكتب

وعلى كل حال يرتتب على هذا اإلمجال الشديد ال سيما يف القواعد الثالثة الباقية  ،اخلمس
وإال فاخللل  ،اليت هي موضوع اليوم لعلنا أنيت على مقاصد هذه القواعد من غري خلل ظاهر

 .ال بد منه مع قصر املدة
حممد وعلى آله احلمد هلل رب العاملي وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا  

فيها قول هللا  واألصل (املشقة جتلب التيسري) :فالقاعدة الثالثة ،أما بعد ،وصحبه أمجعني
وما جعل عليكم في الدين } :وقوله جل وعال {يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر} :تعاىل

 ،«إال غلبهولن يشاد الدين أحد  ،إن الدين يسر» :-عليه الصالة والسالم-وقوله  {من حرج
وجاء يف  ،«بعثت ابحلنيفية السمحة» :ويف احلديث املخرج يف املسند من حديث جابر

إمنا بعثتم ميسرين ومل »ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة  ،«يسروا وال تعسروا»احلديث 
فيها سعة وليس فيها  -وهلل احلمد-هذه النصوص تدل على أن الشريعة  ،«تبعثوا معسرين
وليس معىن هذا أن الدين ليس فيه  ،ر وال أغالل كما يف الشرائع السابقةحرج وال آصا

ومبثل  ،كثري من الناس يتذرع مبثل هذا الكالم  ،وأن عموم ما يشق على النفس يرتك ،تكاليف
صالة الفجر يف  :فيقول ؛ويستند إىل هذه القاعدة يف التخلي عن التكاليف ،هذه النصوص

يف الصيف شاق واملشقة الصيام  :يقول ،شقة جتلب التيسريوامل ،شاقةوقتها مع اجلماعة 
ولو قيل مثل هذا ملا امتثل أمر إال ما يوافق  ،قبلوال ي ة لهصح، هذا الكالم ال جتلب التيسري
ويوجد اآلن ممن يفيت ويتبىن مثل هذا  ،وال ترك حمظور إال ما تعافه النفس ،هوى النفس

الدين كله  مومع ذلك ، على الدليل والدين كله يسرالتيسري املبين ،مسألة التيسري ،الكالم
ليس لتكليف معناه إلزام ما فيه كلفة، وا ،واجلنة حفت ابملكاره ،ونواهي ،أوامر ،تكاليف

 ،لكن الدين مبين على هذا ،املشقة جتلب التيسري أن مطلق املشقة يقتضي التيسري  معىن
التوبة بني  ،عندان مثل هذا؟ ال ،بقتل النفسالتوبة ال تقبل إال  ،يعين ما عندان آصار وأغالل

وجد يف األمم  ما، بينوأمرها ميسور ملن يسرها هللا عليه ،العبد وبني ربه وهتدم ما كان قبلها
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ووجد يف الشرائع السابقة النجاسة تقرض ابملقراض  ،السابقة أن من قبول توبتهم قتل أنفسهم
مبين على التيسري  -وهلل احلمد-وديننا  ،ووجد شيء كثري من هذا األمر ،وال يكفي غسلها

وإال من أوضح األمثلة على املشقة  ،يف مقابل األغالل واآلصار املوجودة يف الشرائع السابقة
ال  ،هل ميكن أن حيج الشخص بدون مشقة من أول احلج إىل آخره ،املرتبطة ابلعبادة احلج

   پ پ پ پ ٻ ژه يعين إن حصلت له مشقة يف أول األمر أو يف أثنائ ،ميكن

فال يعدل  ،ليست من مقاصد الشرع ،املشقة لذاهتا ليست مقصد شرعي ژ ڀڀ
ولذا  ؛اإلنسان من األمر األسهل الذي تتأدى به العبادة على الوجه األكمل إىل األمر األشد

من أن أذهب إىل املسجد يف الطريق يف اخلط املستقيم الذي جمموع  أان بدالا  :صلو قال شخ
ئة خطوة وأرجع إىل اأذهب وأدور يف احلارة مخسم ،تزيد على مخسني خطوة مثالا خطاه ال 

ال أجر  :نقول ،ا لكثرة اخلطامن األجر اليسري على األجر الكثري تبعا  وأحصل بدالا  ،املسجد
 ،أان أحج :لو قال ،األجر املرتب على املشقة إذا كانت هذه املشقة مما تتطلبها العبادة ،لك

 ؟ملاذا ال يصري ثالثة آالف ،ئة كيلو إىل مكة من الرايضاكون الطريق مثامنمن أن ي وبدالا 
ال  :نقول ،يعين عن طريق الشمال إىل الساحل الغريب وأنيت إىل مكة من أجل أن تزيد املشقة

فإذا اقتضت العبادة  ،عن تعذيب اإلنسان نفسه غين -جل وعال-وهللا  ،تؤجر على هذا
 ،بعض الناس ينادي ابلفقه امليسر أو تيسري األحكام على الناس ،املشقة أجر عليها وإال فال

وفيه  ،إذا كان يف املسألة قول شديد إلمام معترب :يقول ،وهو يف احلقيقة إمنا يتتبع الرخص
ألنه هو املوافق  ،ملاذا ال حنمل الناس على القول اليسري ،فيه يسر على الناس ،قول يسري

وإذا كان الدليل يسند  ،الدليل يسنده فعلى العني والرأس إذا كان :نقول ؟لطبيعة شريعتنا
ال  ،أما اليسر لذات اليسر العربة على املسلم أن يدور مع النصوص ،القول اآلخر فهو املعترب

فقال له  ا،ور أو ترك نسكا ظيعين لو أُفيت شخص يف احلج ارتكب حم ،على ما هتواه نفسه
وابلعكس لو  ،ليه دما فرح هبذه الفتوىوقد مسع من قبل أن ع ،ال شيء عليك :شخص

هذا ال يطلب  ،ال شيء عليك :عليك دم وذهب ليستفيت من يقول له :سأل شخصا فقال
  .فمثل هذا ال جيوز ،وقد جعل إهله هواه ،هذا يطلب ما يوافق هواه ،احلكم الشرعي

تار فإننا خن ؛إذا وجد يف املسألة قوالن أحدمها شديد واآلخر خفيف :يوجد من يقول
 :نقول ،ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها -عليه الصالة والسالم-ألن النيب  ؛اخلفيف
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 ،ألن التخيري يف وقت التخيري ؛ليس هذا هو املقصود ومل تصب احملز ومل تصوب صوب احلق
وعلى  ،أما بعد أن ثبتت األحكام ابألدلة اليت عمل هبا أهل العلم على ضوء ما بلغهم منها

ووجد من أيخذ جبانيب النظرين فقال أحدمها ابحلرمة والثاين  ،ت إليه أفهامهم فيهاما وصل
 ،فإن دل الدليل على احلرمة فهي األصل ؛إمنا املعول على الدليل ،ليس لك أن ختتار ،ابحلل

فعلى اإلنسان أن يدور مع الدليل سواء كان له  ،وإن دل الدليل على احلل فهذا هو املعتمد
خيتار  -عليه الصالة والسالم-ابلنسبة للتخيري فقبل استقرار األحكام النيب  أما ،أو عليه

املشقة جتلب "ألنه ليس عنده يف الطرف الثاين نص مينع هذه القاعدة  ؛أيسر األمرين
 ،الرخصة تقابل العزمية ؛يتخرج عليها مجيع رخص الشرع وختفيفاته :قال أهل العلم ".التيسري

ثبت على خالف دليل شرعي ملعارض راجح يعين مع قيام الدليل  فت الرخصة أبهنا ماوعر  
فاملعارض الراجح هو  ،نعأكل امليتة حمرم وثبت حتليلها ابلنص مع قيام دليل امل ،األصلي

وقد يوجد من األحكام ما فيه  ،هناك أمور جاء فيها ترخيص من قبل الشارع ،سحفظ النف
املسافر يفطر  ،افر جيوز له أن يفطر يف رمضاناملس ،مشقة وكلفة أشد مما جاء الرتخيص فيه

ولكن املعترب عند  ،نه لو صام ما صح صيامهإ :حىت قال بعضهم ،ايف هنار رمضان إمجاعا 
ا فإن كانت خفيفة جد   ،لكن على حسب املشقة الالحقة به ،أهل العلم أن صيامه صحيح

 ،يف بعض أسفاره -المعليه الصالة والس-كما فعل النيب   ،فمثل هذه لو صام كان أفضل
وإن كانت املشقة مع عسر  ،وإذا كانت هناك مشقة أشد حبيث يتحرج فيها فالفطر أفضل

بعض الناس وهو يف بيته يلحقه من  ،فالنصوص جاءت هبذا وهذا ،شديد فأولئك العصاة
هناك بعض  :نقول ،يفطر وهو يف بيته مشقة؟ ال :هل نقول ،الصيام أشد مما يلحق املسافر

من املشقة أعظم من بعض األحكام اليت جاء الرتخيص فيها إذا  اام فيما يقارن فعلهاألحك
هذا يرتكب املخالفة املنصوص عليها  ،وصلت املسألة إىل حد الضرورة على ما سيأيت

أما  ،ورات على ما سيأيتظفالضرورات تبيح احمل ؛ابلدليل إذا وصلت املسألة إىل حد الضرورة
ولو  ،فإنه ال يرتخص ،اليت ال يرتتب عليها تلف النفس وال الطرفما دون ذلك من املشقة 

ولو فتح ابب الرتخص  ،جاءت الرخصة مبا هو أدىن منها فيقتصر ابلرخص على املنصوص
من  ،مكة إىلبشبيهتها سافر  ،ابلنسبة للمشقات ابلقياس ملا بقي تكليف كل مسألة يلحقها

ونزل إىل املطار  ،ائرة مكيفةمث الط ،املطار على سيارة مكيفة إىل اعةالرايض إىل جدة بس
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

يدرس يف  أو مدرس مثالا  ،ووصل إىل سكنه ابلراحة وهو يف بيته ،والسيارة مكيفة يفمك
تبقى مثل هذه النصوص  ،ال ،إذن أفطر ،أان وهللا يلحقين مشقة أعظم من السفر :بلده يقول

 .ا للدليل يف التفصيل الذي أييت إن شاء هللا تعاىلتبعا 
منها السفر واملرض واإلكراه والنسيان واجلهل  :أسباب التخفيف يف العبادات سبعة 

 ،السفر له رخص ،والعسر وعموم البلوى والنقص الذي يدخل فيه األنوثة والصبا واجلنون
 ،ال مشقة فيه الكن قد يسافر اإلنسان سفرا  ،هذا األصل يف السفر ،واألصل فيه املشقة

السفر من  ،بغض النظر عن املشقة ،ت عليه األحكام هو السفرفالوصف املؤثر الذي علق
والتنفل على  ،وترك اجلمعة ،والفطر ،واملسح ثالثة أايم بلياليها ،واجلمع ،رخصه القصر

عليه -النيب  ،وال يقضي لغريها ،بواحدة من زوجاته ابلقرعة ،ومن رخصه السفر :قالوا ،الدابة
فمن خرجت هلا القرعة سافر هبا وترك  ،أقرع بني نسائهإذا أراد أن يسافر  -الصالة والسالم

فهذه من رخص  ،يقسم وال يقضي ؟لكن إذا رجع يقضي للباقي أو يقسم من جديد ،الباقي
  .السفر كما قال أهل العلم

ويصلي  ،فاملريض يتيمم إذا كان الوضوء يشق عليه ؛املرض :من أسباب التخفيف
ويتخلف عن اجلمعة واجلماعة إذا كان  ،يستطيع القياما إذا كان القيام يشق عليه ال جالسا 

 ،ويستنيب يف احلج ،يف رمضان إذا كان الصيام يشق عليهويفطر  ،ذلك يشق عليه
  ...وهكذا

فمن نطق بكلمة  ،{إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان} ؛اإلكراه :من أسباب التخفيف
 ې ې ژوالنسيان  ،ال يؤاخذ ،ال جيوز النطق هبا حتت هتديد من يقدر على التنفيذ

فاجلاهل  ژ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ژفاجلاهل معذور  ،واجلهل ژ ائەئ ائ ى  ى ې
من عاش يف بالد ليس فيها من يدله على  :ولذا يقولون ؛الذي مل يبلغه احلجة فإنه معذور

 ،وُتُصوُّر له أن جيهل حكم ما علم من الدين ابلضرورة كالزان ،احلق وال يبني له احلكم الشرعي
وإذا  ،لكن إذا بلغه ذلك وجب عليه الكف ،يعذر ،وما أشبه ذلك ،والسرقة ،اخلمر وشرب

من  :قالوا ،يف مثل هذا البلد وال جيوز له أن يبقى ،كان يف بلد هذا وضعه جتب عليه اهلجرة
 ،والعذر ابجلهل مسألة كربى عند أهل العلم ،ذلك العسر وعموم البلوى فيما يتعلق ابجلهل

ألنه ما يتصور جاهل بعد أن انتشرت هذه الوسائل اليت ُتسمع  ؛امطلقا  منهم من ال يعذر
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فبلوغ احلجة ال بد  ،ولكن اجلهل متصور ،الناس يف الشرق والغرب القرآن على حد سواء
األعاجم ال بد أن  ،ابلنسبة ملن ينطق بغري لغة الكتاب والسنة ،وفهم احلجة ال بد منه ،امنه

يوجد يف  ،ويف حكمهم من كان من العرب من ال يفهم ،اهتمُيشرح هلم بلغ ،يفهموا احلجة
ما مل يكن األمر مما يزاوله  ،عوام املسلمني لو تقرأ عليه أوضح آية يف القرآن ما فهم املراد منها

 -وهذه قصة حاصلة-يعين من عوام املسلمني  ،يف حميطه وبيئته ويعرفه من خالل املعاشرة
وقيل له فاستدل  ،ص ال ترتضيه فأكرهها وأجربهاشخص أكره ابنته على الزواج من شخ

 کک       ڑ ڑ    ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ :-جل وعال-بقول هللا 

 :هي تقول ،أان أريد هذه املغفرة :يقول ژ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
هذا يف حكم  ،يعين مثل هذا يكفي أن يلقى عليه مثل هذا الدليل ،الزم تبغيه ،ال ،ما أبغيه

ففهم الدليل فهم احلجة ممن يتصور منه عدم الفهم   ،من األعاجم األعاجم أو أشد
أما زوال املانع من قبول احلجة فال زوال املانع  ،ال بد أن يفهم ،كاألعجمي ومن يف حكمه

 :تقول له ،لكن مع ذلك لديه مانع من قبوهلا ،احلجة ويفهم احلجة ،من قبول احلجة بلغته
أنتم تقتدون مبشايخ وأان  ،كم قناعاتكم ويل قناعايتل :ويقول ،شرك ،الطواف ابلقرب حرام

والناس يعظموهنم واستفاض  ،يعين منذ أن عرفنا أنفسنا وشيوخنا يفعلون هذا ،أقتدي مبشايخ
فهل مثل هذا املانع يشرتط زواله؟ ال يشرتط زواله ومل  ،فضلهم ومعرفتهم وتربأ الذمة بتقليدهم

ألهنم تبعوا آابءهم واقتدوا  ؛اجلاهلية معذورين وإال لكان مشركو العرب يف ،يشرتطه أحد
 ېى ې ې ې         ۉ ۉ ژ :آبابئهم ووجد املانع من قبول ما قاله النيب عليه الصالة والسالم

والضالل   ،وهؤالء املبتدعة يعتقدون يف مشاخيهم ومتبوعيهم ،ألهنم يعتقدون يف آابئهم ژ
  .ا ما حيصل بسبب هذاكثريا 

ال يتعلمه  ،اإلعراض التام عن تعلم الدين :من النواقض :قالوا ،ىالعسر وعموم البلو 
كالصالة مع النجاسة املعفو   ،العسر وعموم البلوى :ذكروا هذا من النواقض ،اوال يرفع به رأسا 

ا وأيضا  ..وما أشبه ذلك ،واستحاضة ،سلس بول ،دائم هُ ثُ من حد   ،عنها مثل السلس
جلمع يف املطر والربد الشديد يسوغ للعسر واملشقة االستجمار يصلي وأثر النجاسة ابق وا

 ؛أو استحاضة كان من به سلس مثالا   يعين لو ،يف الشرع ال لذاته ألن له أصالا  ؛الشديدة
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الدائم حكمه حكم  ،احلدث الذي ال ينقطع ،ألن السلس حكمه حكم االستحاضة
نه ما عندان دليل على لو قدر أ يعين ما عندان دليل على أن االستحاضة مثالا  ،االستحاضة

 دهنا تبذل اجلهإ :قلنا ،لو مل يكن عندان دليل ،أن االستحاضة تصلي والدم ينزل منها
وكذلك  ،لكن عندان الدليل أهنا تصلي على حاهلا ،وتستفرغ الوسع يف إيقاف هذا احلدث

 .ومن به جرح ال يرقأ وغري ذلك ،والريح ،سلس البول-من به العذر مثل عذرها كالسلس 
 ،والصبا الصغر ،والنقص ويتمثل يف األنوثة ؛النقص :-وهو السابع-قالوا من ذلك 

وخفف عنها بعض األحكام من  ،انقصة عقل ودين ،فاملرأة ال شك أهنا انقصة ،واجلنون
 ؛وال غري ذلك مما يلزم الرجال ،ال يلزمها مجعة وال مجاعة وال جهاد ،فال حتضر ،أجل هذا

يعين وإن كثرت الدعاوى وكثرت املطالبات  ،يف عقلها ،يف دينها ،ألهنا انقصة يف تركيبها
ومن قال به ممن ينتسب إىل القبلة  ،لكن هذا مصدره غري املسلمني ،مبساوات املرأة للرجال

وال شك أن  ،وإال فالدين حاكم على اجلميع ،مقتد بغري املسلمني ،ال شك أنه مفتون
ألن تركيب املرأة ال حيتمل ما  ؛أنه ظلم للمرأةتكليف املرأة مبا يكلف به الرجال ال شك 

يعين ما حيتاج إىل أن ندخل يف نية فالن  ،ومع ذلك ينادون والنوااي مكشوفة ،حيتمله الرجال
الصيب الصغري ال حيتمل ما  ،االصبا أيضا  ،من هذه املطالباتواضحة من اهلدف  ،أو عالن

ألنه ال  ؛اجملنون حىت يُفيق فال يكلفوكذلك  ،فرفع عنه القلم حىت يبلغ ،حيتمله الرجال
فمن ال عقل له ال تكليف  ،ألن مناط التكليف هو العقل ؛يستطيع وال يسيطر على نفسه

وذكر  ،هناك فوائد ذكروها يف هذه القاعدة األوىل يف ضبط املشاق املقتضية للتخفيف ،عليه
ا كمشقة الربد يف الوضوء مشقة ال تنفك عنها العبادة غالبا  :السيوطي أن املشاق على قسمني

ابملاء نفسه  وإذا مل يتأذ   ،اللهم إال إذا حصل تدفئة ،هذه ال تنفك عنها العبادة ،يف الشتاء
ال ميكن أن ينفك عنها شدة احلر وطول  ،مشقة الصوم يف شدة احلر ،أتذى به بعد الوضوء
يعين لو  ،حلدودمشقة أمل ا ،هذا يف األصل أن السفر مالزم للمشقة ،النهار مشقة السفر

إذا كانت احلجارة  ،والقاعدة الشرعية املشقة جتلب التيسري ،ن الزاين احملصن يرجمإ :قيل
هذه مشقة مالزمة هلذه  ،هذا ال يرد ،الكبرية تشق عليه ينظر إىل شيء صغري ال يشق عليه

هذه  ذه املشقة يف إسقاطهلال أثر  ،وإقامة احلدود يف األرض من أعظم العبادات ،العبادة
وتنفك عنها العبادات لكنها قد توجد  ،مشقة تنفك عنها العبادات يف الغالب ،األحكام
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وهذه املشاق  ،يعين ليس مالزمة لكل من تعبد هبذه العبادة ،وتوجد لبعض الناس دون بعض
 ،متفاوتة منها املشقة الفادحة العظيمة كاخلوف على النفس واألطراف فهذه موجبة للتخفيف

إمنا  ،وليست مالزمة ألصل العبادة ،فة مشقة خفيفة تلحق بفالن دون غريهومنها اخلفي
هذه مشقة ال أثر هلا وال التفات  ،لظرف من الظروف شق عليه أن يصلي الصالة يف وقتها

ال شك أهنا جتلب  ،ألهنا ليست عظيمة فادحة تلحق ابألوىل العظيمة الفادحة ؛إليها
  .العبادة وال التفات إليه لكن ما دوهنا ال أثر له يف ،التيسري

الفائدة الثانية من الرخص ما جيب األصل العزمية لكن الرخصة قد جتب كأكل امليتة 
كالقصر يف   ،ومنها ما يندب ،والفطر ملن خشي اهلالك وما يندب منها ما جيب ،للمضطر

 ،كالسلم  :لواومنها ما يباح قا ،واإلبراد بصالة الظهر إذا اشتد احلر ،السفر والفطر مع املشقة
شيخ اإلسالم وابن القيم  ،على خالف األصل ،ألنه على خالف األصل :السلم رخصة قالوا

ألنه دل الدليل الصحيح الصريح  ؛يقرران أن كل ما جاء به دليل صحيح فهو على األصل
واألصل  فالدليل أصل لكن اجلمع والقصر رخص أو عزائم؟ األصل التوقيت ،على اعتباره

الفجر هلا  ،أبوقات ثبتت هبا األحاديث الصحيحة مؤقتة الصالة ،صل التوقيتاأل، اإلمتام
لكن اجلمع على  ،هذا األصل ..،وهكذا ،والعصر له وقت ،وقت أول وآخر الظهر له وقت

األصل أو على خالف األصل؟ على خالف هذا األصل وإن دل له أصل آخر على 
هل األصل القصر أو  :أيهما األصل ،اماخلالف بني أهل العلم يف األصل يف القصر واإلمت

فرضت الصالة ركعتني ركعتني فأقرت صالة السفر وزيد » :يف حديث عائشة ؟األصل اإلمتام
ولكن جاءت النصوص القطعية على أن صالة الظهر  ،فاألصل على هذا القصر «يف احلضر

أصل جاءت به  فهذا ،والفجر ركعتني ،واملغرب ثالث ركعات ،والعصر والعشاء أربع ركعات
 ،وقد جاء به دليل صحيح ،والقصر من هذه األربع خالف هذا األصل ،النصوص القطعية

 اجلمع ليس على خالف ،على قول شيخ اإلسالم أن القصر ليس على خالف األصل
 ألنه جاء به الدليل الصحيح الصريح. ؛األصل

 طالب: .......
 هما األصل يف الصالة أهنا هكذا.يعين األول املتقدم من ،هو الكالم يف األصل ،ال

 طالب: .......
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يعين صالة السفر إذا نظران  ،ما هو النزاع يف احلضر ،هو ليس األصل يف احلضر ،ال
 ،األصل فيها ركعتني أو أربع يف السفر ،إىل األصل يف الصالة مجلة الظهر والعصر والعشاء

 ،ن األصل احلضرإ :فإذا قلنا ،ئيعين ما ننظر إليها ابعتبار أن األصل احلضر والسفر طار 
ولذا لو تُردد يف جواز القصر وعدمه  ؛ن األصل أربع ركعات والسفر طارئ ركعتنيإ :قلنا

إذا بطلت صالة يف السفر أو نسيت صالة يف  ،نرجع إىل األصل الذي هو أربع ركعات
و ألنه هو األصل وه ؛يغلب جانب احلضر :قالوا ،السفر وذكرها يف احلضر أو العكس

وعندان ثالث قواعد ال بد من  ،املقصود مثل هذه املسائل لو تسلسلت ما انتهت ،األحوط
ومنها  ،ومنها خالف األوىل كاجلمع والفطر يف السفر ملن ال مشقة عليه ،إهناء ما ميكن منها

يعين  ،أقل من ثالث ،مثلوا ملا يكره ابلرتخص برخص السفر يف أقل من ثالث ،ما ُيكره
 ،والثالث قيل به ، عند اجلمهور مسرية يومني قاصدين مرحلتني مثانني كيلوالسفر املعترب
ئة وعشرين كيلو مع أنه قيل بيوم واحد اُكره الرتخص يف أقل من م  هذا اخلالف فللخروج من
  .املقصود أن مثاهلم هذا قد ال يسلَّم هلم ،أربعني كيلو

 ،د ابلعذر يعين ال إىل بدلختفيفات الشرع أنواع سبعة: ختفيف إسقاط كإسقاط اجلها
 ،ختفيف إبدال كالغسل والوضوء ابلتيمم ،ختفيف نقص كقصر الصالة من أربع إىل ركعتني
وختفيف أتخري اجلمع مجع التأخري وأتخري  ،وختفيف تقدمي كاجلمع وتقدمي الزكاة على احلول

، ةوختفيف وترخيص كصالة املستجمر وشرب اخلمر للغص ،صيام رمضان للسفر واملرض
 .هذه أنواع التخفيف يف الشرع ،غيري كتغيري صالة اخلوفتوختفيف 
ال ضرر »: -عليه الصالة والسالم-أصلها قوله  "الضرر يزال" :قالوا :القاعدة الرابعة 

 ،وهذا احلديث أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ عن عمرو بن حيىي عن أبيه مرسالا  «وال ضرار
وأخرجه ابن ماجه  ،هقي والدارقطين من حديث أيب سعيدوأخرجه احلاكم يف املستدرك والبي

وله طرق يقوى بعضها  :قال النووي يف األربعني ،من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت
وقال ابن  ،فاحلديث ال شك أنه له أصل ،وهو كما قال :قال ابن رجب يف شرحه ،ببعض

وقد  ،وي احلديث وحيسنههذا احلديث أسنده الدارقطين من وجوه وجمموعها يق :الصالح
صلى هللا عليه -ويشهد له حديث أيب ِصْرم ة عن النيب  ،تقبله مجاهري أهل العلم واحتجوا به

خرجه أبو داود والرتمذي  «ومن شاقَّ شاقَّ هللا عليه ،من ضارَّ ضارَّ هللا به»قال:  -وسلم
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ذي إبسناد وحديث أيب بكر خمرج عند الرتم ،حسن غريب :وقال الرتمذي ،وابن ماجه
وجاء  ،«ا أو مكر بهملعون من ضار مؤمنا »قال:  -عليه الصالة والسالم-ضعيف عن النيب 

 ى ى ې ې ې ې ژ :-جل وعال-يف القرآن النهي عن الضرر يف قول هللا 

فالضرر ال جيوز من  ،وإذا فككنا اإلدغام ماذا يكون اللفظ؟ تضارِر أو تضار ر ژ ائەئ ائ
 وهذا من أقوى األدلة على هذه القاعدة. ،اجلهتني من الطرفني ال جيوز

 طالب: ........
 هذا إذا قلنا أن الراء ليست مضعفة مشددة.

 .......طالب: .
إذا   ،صح أو ال؟ يعين إذا فككنا اإلدغاء ينتج عندان حرفنيمن الضري ال من الضرر 

ن يكون وال ميكن أ ،وإذا كانت من الضري فراء واحدة ،كانت من الضرر ال بد من راءين
والتشديد  ،أما إذا كانت من الضرر براءين فال بد من التشديد ،جزم إال إذا كانت من الضري

صلى هللا -وقوله  :-رمحه هللا-قال ابن رجب  ،عبارة عن حرفني أوهلما ساكن والثاين متحرك
ي إضرار و هذه الرواية الصحيحة ضرار بغري مهزة ورُ  «ال ضرر وال ضرار»: -عليه وسلم

وقد  ،بل ويف بعض نسخ املوطأ ،وقع ذلك يف بعض رواايت ابن ماجه والدارقطين ،زةابهلم
ال صحة  :وأنكرها آخرون وقالوا ،ضر وأضر مبعىن :يقال :وقال ،أثبت بعضهم هذه الرواية

مها مبعىن  :فمنهم من قال ؟فرق أم ال -أعين الضرر والضرار-واختلفوا هل بني اللفظتني  ،هلا
إن الضرر هنا أن الضرر هو  :مث قيل ،اواملشهور أن بينهما فرقا  ،أكيدواحد على وجه الت

وإدخال الضرر بغري حق   ،فاملعىن أن الضرر نفسه منتٍف يف الشرع ،والضرار الفعل ،االسم
والضرار أن يدخل على  ،الضرر أن يدخل على غريه ضررا مبا ينتفع به هو :وقيل ،كذلك

ورجح هذا القول  ،ن منع ما ال يضره ويتضرر به املمنوعكم  ،ا مبا ال منفعة له بهغريه ضررا 
ابب  ،يعين ُوجد من جيلس أمام ابب بيت يستفيد ،الرب وابن الصالح منهم ابن عبد ،طائفة

 ،البيت أمامه مكان مناسب للجلوس ابلنسبة هلذا الشخص فأراد صاحب البيت أن مينعه
ألنه  ؛ولو تضرر اجلالس مينعه ،ع مبنعهألنه ينتف ؛ألن فيه ضرر على صاحب البيت ؛نعم مينعه
يعين يف جهة أخرى ليس  ،أما لو كان يف مكان حبيث ال يطلع على عورات البيت ،ينتفع به

املفرتضة هذا من النوع الثاين مع أن املسألة  ،حوهلا ابب وفيه ظل ينتفع به وال يتضرر به
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فيه ضرر على الطرف  عندان يف كالمنا أن فيها ضرر على الطرف اآلخر دون أن يكون
إمنا نفى الضرر والضرار  -صلى هللا عليه وسلم-وبكل حال فالنيب  :قال ابن رجب ،األول

إما لكونه تعدى حدود هللا فيعاقب بقدر  ،فأما إدخال الضرر على أحد حبق ،بغري حق
ا املراد وإمن ،افهذا غري مراد قطعا  ،فيطلب املظلوم مقابلته ابلعدل ،أو لكونه ظلم غريه ،جرميته

اعلم أن هذه القاعدة ينبين عليها كثري من أبواب  :قال السيوطي ،إحلاق الضرر بغري حق
 ،واحلدود ،والقصاص ،واحلجر والشفعة ،ومجيع أنواع اخليار ،من ذلك الرد ابلعيب ؛الفقه

وقتال  ،ودفع الصائل ،والقضاة ،ونصب األئمة ،والقسمة ،وضمان املتلفات ،والكفارات
ألن منع الضرر لوجود  ؛وهي مع القاعدة اليت قبلها متحدة ..،وغري ذلك ،والبغاة ،املشركني

  .املشقة فيه ولوجود املشقة يف الضرر مينع فيوجد التيسري
بشرط عدم نقصاهنا  ،وراتظالضرورات تبيح احمل" :األوىل :يتعلق هبذه القاعدة قواعد

ومن مث جاز أكل  :ال الذي مثلوا به يقولواملث ،وننتبه لقوهلم بشرط عدم نقصاهنا عنها ،عنها
بشرط  :وقوله ،والتلفظ بكلمة الكفر لإلكراه ،اللقمة ابخلمر ةوإساغ ،امليتة عند املخمصة

ألن حرمته  ؛فإنه ال حيل أكله للمضطر ،عدم نقصاهنا عنها ليخرج ما لو كان امليت نبيا
بشرط عدم  :قوله ؟بمثال غريب أو ليس بغري ،رطأعظم يف نظر الشرع من مهجة املض

ألن حرمته أعظم يف  ؛فإنه ال حيل أكله للمضطر ،نقصاهنا عنها ليخرج ما لو كان امليت نبيا
 اآلن ميكن تصوره أو ما ميكن؟ ،نظر الشرع من مهجة املضطر

 طالب: .......
حرم على األرض  -جل وعال-وهللا  ،وجبواره قرب نيب ،يعين شخص أشرف على اهلالك

 ،امليت يسلك كل مسلك إلنقاذ حياته ؟متصور أو غري متصور ،األنبياءأن أتكل حلوم 
متصور أو غري متصور؟ يعين ملا يسمع اإلنسان يف أول األمر يقف كيف يؤتى مبثل هذا 

 املثال؟ وهللا املستعان. 
وخيرج ما لو أكره على القتل أو الزان فال يباح واحد منهما ابإلكراه ملا فيهما من 

أما القتل فال جيوز له حبال أن يفدي  ،تقابل حفظ مهجة املكره أو تزيد عليهااملفسدة اليت 
فليس له أن يقدم على  ،نفسه بغري .. يعين وجود هذا أوىل من وجود هذا يف نظر الشارع

نه ال يتصور اإلكراه على إ :الزان يقول مجع من أهل العلم ،قتل أحد ولو أدى ذلك إىل قتله
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فال يتصور  ،ألنه لو أكره مل ينتشر ؟ملاذا ،ال يتصور اإلكراه على الزان ،الزان ابلنسبة للرجل
 ،هنا فيها مسإ :ومن املسائل النادرة امرأة تسأل تقول ،اإلكراه مع أن بعضهم يتصور ذلك

 وهذا اجلين ال ميكنها من الصالة حىت يقع عليها. ،فيها جين
 طالب: .......

 :أو نقول ،ألنك عاجزة ؛اترِك الصالة :نقولفهل  ،متصور، ال ميكنها حىت يقع عليها
وإذا عجزت عن ذلك فأنت  ،األسباب على أن تصلي ابِذيل  :نقول ،ارتكاب أخف الضررين

أو الزان فال  تلوخيرج ما لو أكره على الق :الو ، قاوال جيوز هلا أن متكنه من نفسها ،معذورة
 .تقابل حفظ مهجة املكره أو تزيد عليهامن املفسدة اليت  مايباح واحد منهما ابإلكراه ملا فيه

فإن  ،ال ينبش فإنه حينئذٍ  ،بال تكفني يعين دفن عارٍ  ،وما لو دفن بال تكفني فال ينبش
الثانية ما أبيح  ،مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام السرت ابلرتاب مقامه

 للضرورة يقدر بقدرها.
 طالب: .........

ينبش، على كل حال مت سرته ابلرتاب ونبشه  :لو كفن بكفن مغصوب قالوا ..هم ،ال
 فيه ما فيه، احلمد هلل األمر فيه سعة إن شاء هللا. 

ومن فروعها املضطر ال أيكل من امليتة إال قدر سد  ،ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
ب اكتفى تشري يف خاطِ من اس ،إمنا أيكل منها بقدر ما تقوم به احلياة ،يعين ال يشبع ،الرمق

اللهم إال إذا مل يكف التعريض لكن ال بد من التصريح  ،ابلتعريض ومل يعدل إىل التصريح
من ذلك النظر إىل املرأة يف مواضعه كاخلاطب والطبيب وحنومها و  ،فيكتفى بقدر احلاجة منه

ة لعسر ومن ذلك تعدد اجلمع .واحلاجة تقدر بقدرها ،ال ينظر إال إىل موضع احلاجة فقط
 ،األصل أن إقامة مجعة يف بلد واحد يف أكثر من موضع ال جتوز ،االجتماع يف مكان واحد

لكن إذا تعسر اجتماع الناس  ،والثانية ابطلة ،ولو قام أكثر من مجعة فاألوىل هي الصحيحة
إن كفى اثلث ال جيوز  ،ال جيوز إحداث اثلث مكان واحد يقدر بقدره إن كفى اثنٍ يف 

احلي الواحد فيه مخسة  ،وهذا خالف ما عليه الناس اليوم من التوسع الشديد ،إحداث رابع
يعين لو اكتفي جبامع واحد يف كل حي كبري يشمل الناس ويستوعبهم  ،ستة جوامع ،جوامع

  .هذا هو األصل
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فالضرورة ما ال تبقى معه  ؛ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول :مخس :املراتب قالوا
احلاجة تبقى معها احلياة  ،وهذا يبيح تناول احلرام املنصوص عليه ،من ذلكحياة أو ما يقرب 

قد يبيح ما تتناوله بعض القواعد  ،فهذا ال يبيح احلرام املنصوص عليه ابلدليل ،مع املشقة
ألهنا ليست منصوصة كما نص على ذلك بعض أهل  ؛العامة من فروع تبيحها بعض احلاجة

وقد يكون هذا النوع أنفع  ،هذا فيه منفعة ،بز الرب وحلم الغنماملنفعة كالذي يشتهي خ ،العلم
والفضول التوسع أبكل  ،الزينة كاملشتهي للكماليات احللوى وما أشبهها يسموهنا منفعة،، له

واملكروهات الذي يؤدي إىل تناول احلرام وما جاز لعذر بطل بزواله كالتيمم  ،ما فيه شبهة
  .ة فإنه يبطلبوجود املاء قبل الدخول يف الصال

 ،فيهما شيء من التداخل ،القواعد يف مسائلهما أو يف صورمها شيء من التداخل
ألن مقتضى زواله ابلضرر القضاء  ؛"الضرر ال يزال ابلضرر"وأييت اإلشارة إىل هذا الثالثة 
وقع الضرر الذي  ،نعم ،ن الضرر يزال بضرر آخرإ :إذا قلنا ،املربم على القاعدة من أصلها

 .ولذا هذا الكالم. ؛زواله جيب
الضرر ال  :قالوا "الضرر يزال"قالوا يف القاعدة الثالثة امللتحقة هبذه القاعدة األصلية 

فالقيد ال بد منه  ،أصلهامن الته بضرر آخر يقضي على القاعدة وذكران أن إز  ،يزال ابلضرر
ا أزلنا الضرر بضرر فإذ ،بل هو مفهوم من إطالقها ،الضرر يزال ال بضرر ،يف أصل القاعدة

يعين   ،فال أيكل املضطر طعام مضطر آخر ،فالضرر ابق ،آخر فإننا يف احلقيقة مل نزل الضرر
فال  ،بقدر حاجته إليه ،ومع عمرو طعام هو مضطر إليه جبملته بقدره ،زيد مضطر للطعام

 ولو أدى ذلك إىل هالكه. ،جيوز لزيد أن يتعدى على عمرو
 طالب: .......

ال حيتاج إليه قدر  لى الضرر، الضرر ما يزال بضرر، نعم لو وجد طعام لعمروالكالم ع
جائع يف مفازة  ،أيخذ أيكل منه ولو مل يرض وال يقطع من جسده ما ميوت بسببه ،زائد

إذا أدى ذلك إىل موته أبن نزف  ؟فهل يسوغ مثل هذا ،يقطع يده وأيكلها وال ميوت :وقال
هناك وقائع  ،فمثل هذا ضرر ال يزال به الضرر ،لى ظنهوغلب ذلك ع ،منه الدم حىت ميوت

 ،وليست معه وسيلة نقل ،يف املفازة ،حصلت لبعض الناس أكثر من واقعة يف الصحراء
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 ،هذا أزال الضرر ،حية فجاء ابلسكني وقطع األصبع ،لدغت أصبعه ،لدغته حية مع أصبعه
 لكن هل يرتتب عليه ضرر آخر؟

 طالب: .........
 ،لكن اإلصبع إبمكانه ،اليد قد ال يستطيع أن يستويل عليها وحيتويها ،دأخف من الي

ا حفاظا  ؛بسرعة لدغه احلية مع أصبعه فيتخلص منهت اومثل هذا حصل أكثر من واقعة أبدا 
جيوز له أن يفعل  مالكن لو أدى ذلك وغلب على ظنه أنه ينزف وميوت  ،على بقية جسمه

وينشأ  ،استثىن من ذلك ما لو كان أحدمها أعظم ضررا وي ،ألن الضرر ال يزال ابلضرر ؛هذا
ا ابرتكاب ما إذا تعارض مفسداتن روعي أعظمهما ضررا  :من ذلك قاعدة رابعة وهي

 ،ال :وزيد يقول ،دجاجة زيد ابتلعت لؤلؤة لعمرو ،دجاجة لؤلؤة تلو ابتلع :قالوا ،أخفهما
لكنها ابتلعت لؤلؤة فيها  ،مثالا  أريد أن أربيها للبيض ،أان ال أريد أن أذبح هذه الدجاجة

ترتب على  ،هذا ما يقر عند أهل العلم ابرتكاب أخف الضررين ،أضعاف أضعاف قيمتها
إذا كانت املضرة ابلغة ابألم حبيث ال تستطيع  ،مل مضرة ابلغة ابألم مثل هذا يسقطاحل

يشق بطنها ا لو ماتت املرأة ويف بطنها محل أيضا  ،متابعة احلمل مثل هذا جيوز إسقاطه
ألن حرمة املسلم ميتا كحرمته  ؛وإن كان فيه ضرر ابلنسبة لألم ،ويستخرج هذا احلمل احلي

فإذا  ،وهي درء املفاسد مقدم أو أوىل من جلب املصاحل ،ونظريها قاعدة خامسة ،احي  
 ،قبل التحلية -كما يقولون-ألن التخلية  ؛اتعارض مفسدة ومصلحة ُقدم دفع املفسدة غالبا 

وإال قد يوجد مصلحة  ،هذه اإلطالقات هلذه القواعد إمنا هو يف اجلملة يف العموم ومثل
تكون املفسدة مغمورة يف جانب املصلحة  ،مفسدة يسرية ومصلحة عظيمة ،ومفسدة
إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع املفسدة  ،فليس هذه القواعد على إطالقها ،فرتتكب

عليه الصالة -ولذلك قال  ؛ت أشد من اعتنائه ابملأموراتألن اعتناء الشرع ابملنهيا ؛اغالبا 
 ،«وإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه ،إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم»: -والسالم

 ،أما ابلنسبة للمأمورات ففيها شيء من ذلك ،وليس فيها استثناءاملنهيات ليس فيها خرية 
يعين القاعدة اليت  ،أعظم من فعل احملظور يقرر أن ترك املأمور -رمحه هللا-شيخ اإلسالم 

شيخ اإلسالم رأيه  ،ذكرانها مقتضاها أن ارتكاب احملظور أعظم من ترك املأمور هذا مقتضاها
وحجته يف ذلك أن معصية إبليس  ،أن ارتكاب احملظور أخف من ترك املأمور -رمحه هللا-
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لكن ال  ،يقرره شيخ اإلسالمهذا ما  ،ومعصية آدم ارتكاب حمظور ،ترك مأمور وهو السجود
فإذا كان  ؛املراد تركه واحملظور املراد ارتكابهبل ينظر إىل املأمور  ،يقال إبطالق ال هذا وال هذا

ال شك أن كالم شيخ اإلسالم متجه  ،املأمور من األمور العظيمة واحملظور أقل منه وأخف
إذا أمرتكم »ات فاحلديث لكن إذا تساو  ،وإذا كان ابلعكس فكالم األكثر واجلمهور متجه

أما إذا   ،يرجح فيه قول اجلمهور «وإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه ،أبمر فأتوا منه ما استطعتم
وعلى  ،قه إىل املسجد بغييف طري -صالة اجلماعة واجبة-كان يف طريقه إىل صالة اجلماعة 

تصلي ابلبيت  امأمورا  ترتك ؟اأو ترتكب حمظورا  اترتك مأمورا  ، ال بد أن تقع عليهارأسها ظامل
يعين شباب  ،يف طريقك إىل املسجد منكر خفيف ،ألن احملظور أعظم من هذا املأمور ؟ملاذا

أان ال أريد أن أمر مع هذا  :تقول ،أتمرهم ابلصالة ويرتاخون ويستجيبون أو ال يستجيبون
عليهم ألنك أنكرت  ؛الطريق الذي فيه هؤالء العصاة إذا أمرهتم األمر ينتهي عند هذا

ال، ترك  :نقول ،أان ال أستطيع أن أحضر إىل مكان أو أمر مبكان فيه منكر :وتقول ،ابللسان
 املأمور يف هذه احلالة أعظم من ارتكاب هذا احملظور.

 طالب: .........
 وهو يف طريقه إىل إيش؟

 طالب: .........
ك بل أنت يف طريقك إىل املسجد ويوجد شخص يريد أن يتعرض المرأة يف طريق

ألن هذ منكر يفوت هذا  ؛هل ترتك اجلماعة وتتبعه لتفرق بينهما؟ نعم ،تعرض هلا وأركبها
هذه القاعدة اليت هي درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل ترجع  ،ال بد من املبادرة فيه ،األمر

  .يف احلقيقة يف آخر األمر إىل اليت قبلها ارتكاب أخف الضررين
 "احلاجة تُ ن  زَّل منزلة الضرورة"رجاعها إىل القاعدة األصلية هناك قاعدة سادسة ميكن إ

يعين يف بعض األمور اليت مشقتها عظيمة فادحة  ،عامة أو خاصة. احلاجة تنزل منزلة الضرورة
ومن ذلك  ،كالضرورة اليت ال تبقى معها احلياة  ،تيسرياليرتكب فيها بعض احملظور وجتلب 

تعقد على  تأن ،ألهنا عقد على منافع معدومة ؛قياساإلجارة ُجوزت على خالف ال :قالوا
اجلعالة ُجوزت مع ما فيها  ،ِلحَّة ُ م وهذه إجارة لكن دعت إليها احلاجة ال ،شيء مل أيت بعد

 ،احلوالة جوزت مع ما فيها من بيع الدين ابلدين ،وذلكم ملسيس احلاجة إليها ،من جهالة
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هل مرده إىل وجود احلاجة أو  ،ل هذا الضرروارتكاب مث ،هل املرد فيهاومثل هذه األمور 
ولذلك قد يوجد ما هو أشد من هذه األمور وال ترتكب  ؛لوجود النص؟ لوجود النص

  .لعدم وجود النص ؛املخالفة بسببه
وأصلها ما يُروى  ،القاعدة اخلامسة العادة حمكمة :ونرجع إىل ما قلناه يف أول الدرس

يستدلون يف كتب القواعد هبذا  «فهو عند هللا حسنا ما رآه املسلمون حسنا »ا: مرفوعا 
وال بسند ضعيف  ا يف شيء من كتب احلديث أصالا يقول العالئي: مل أجده مرفوعا  ،احلديث

 ،ا عليهوإمنا هو من قول عبدهللا بن مسعود موقوفا  ،بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال
ويقول السخاوي يف املقاصد  ،عدكذا قالوا يف كتب القوا  ه،خرجه اإلمام أمحد يف مسند

ووهم  ،رواه أمحد يف السنة «ا فهو عند هللا حسنما رآه املسلمون حسنا »حديث:  :احلسنة
هو  :وقال الِعجلوين يف كشف اخلفاء ،من عزاه للمسند من حديث أيب وائل عن ابن مسعود

لبيهقي يف االعتقاد وأخرجه البزار والطيالسي والطرباين وأبو نُعيم يف احللية وا ،قوف حسنو م
..  ساق اآلية ..يقول شارح النظم: ميكن االستدالل هلا آبية كذا ،اعن ابن مسعود أيضا 

 ڦ ڦ ژواآلية كما يف سورة النساء:  ،كذا ساقها  "ومن يتبع غري سبيل املؤمنني":

 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ،ن السبيل معناه الطريقوجه االستدالل أ :يقول احملشي على شرح القواعد ژ ڍ ڇ
ابلعقاب  -سبحانه وتعاىل-وقد أوعد هللا  ،وسبيل املؤمنني طريقتهم اليت استحسنوها

فالعادة اليت  ،فدل على أن اتباع سبيلهم واجب ،والعذاب على من اتبع غري سبيلهم
 ،والعادة هي كل ما اعتيد حىت صار يفعل من غري ج هد ،اهبا شرعا  استحسنوها إذاا معمول  

ومجعها عاد  ،كعادة احليض ابلنسبة للمرأة  ،واحلالة تتكرر على هنج واضح أو هنج واحد
اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه يف الفقه يف مسائل  :يقول السيوطي ،وعادات وعوائد

وغالبها  ،وأقل احليض والنفاس والطهر ،فمن ذلك سن احليض والبلوغ واإلنزال ؛ال تعد كثرة
كل هذا مرده إىل   ،وضابط القلة والكثرة يف الضبة والنجاسات املعفو عن قليلهاوأكثرها 

سجدة السهو  .طول الزمان وقصره يف مواالة الوضوء يُرجع فيه إىل العرف .العرف وإىل العادة
ال يقدر  ،هذا مرده إىل العرف ،وإذا طال الفصل ال يسجد ،إذا نسيها وقام وترك مصاله

 .ا فهو قصرييف العرف قصريا  د  وما عُ  ،فهو طويل د يف العرف طويالا عُ  وإمنا ما ،بزمن حمدد
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إذا طال الفصل عادة فإنه  ،اشرتيت :مث بعد مدة قال ،بعتك :وبني اإلجياب والقبول إذا قال
مث  ،السالم عليكم :السالم ورده إذا قال .ومرد ذلك على العرف ،ال بد من جتديد اإلجياب

احلرز يف  .إذا طال الفصل مل حيصل به امتثال األمر ،يكم السالموعل :بعد ذلك بعد مدة قال
واحلرز  ،فبعض البلدان حرز األموال خيتلف عما يف البدان األخرى ،السرقة مرده إىل العرف

والقبض  .ويف صوم من له عادة .املعاطاة .خيتلف من بلد إىل بلد ابعتبار األمن وعدم األمن
وقبول اهلدية للعامل إذا جرت  .دخول احلمام .اس وعاداهتما خيتلف ابختالف أعراف النأيضا 

فإنه جيوز له قبول  ،ايعين موظفا  ،العادة أن هذا الشخص يهدي إليه قبل أن يكون عامالا 
األكل من الطعام املقدم لألضياف إذا جرت العادة أنه ال  .اهلدية منه إذا جرت العادة بذلك

يف  .فالعادات حمكمة ،أو ينتهي بنهاية معينة ،ينةأو يبدأ بداية مع ،أيكل إال بقدر معني
يعين هناك عادات سادت قبل مئة  ،ا يُرد فيها إىل العادةألفاظ الواقف واملوصي واألميان أيضا 

إمنا حنكم  ،ا ال حنكم فيها عاداتناأو قبل مخسني سنة أيضا  ،ال حنكم فيها عاداتنا سنة مثالا 
من األحكام ما تثبت  :قالوا ،مباحث ما تثبت به العادةوفيها  ،فيها العادات املعروفة عندهم

ألن  ؛كاالستحاضة واإلابق إذا أبق العبد وأريد بيعه يبني أنه عبد آبق  ،فيه العادة مبرة واحدة
أو  ؟هل يلزم بيانه أو ال يلزم ،األمة عند بيعها وقد زنت مرة مثالا  ،هذا ال شك أنه عيب

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها احلد وال يُ ث  رِ ب » :يعين جاء يف احلديث الصحيح ،مرتني
فهل  «مث إذا زنت فليبعها ولو بظفري ،مث إذا زنت فليجلدها احلد وال يثرب عليها ،عليها
 ؛نه ال بد من البيان من أول األمر كاإلابق أو ال يبني حىت يتكرر منها ذلك ثالاثا إ :يقال

رة األوىل ما قال ليبعها ولو بظفري وال يف املرة ويف امل ،ألن بيعها بظفري إمنا هو بسبب زانها
الظاهر أن الزان أشد من اإلابق  ؟نه ال يبني حىت يتكررإ :فهل نقول ،الثالثة قاله يفالثانية 

هل يلزم البيان للخاطب أو ال  ،مث ُخطبت وهذا جير إىل مسألة وهي أن من زنت مثالا  ،فيبني
 .ها يف مواضعام وبسطنمسألة طويلة الذيول وكثرية الكال ؟يلزم

كاجلارحة   ،ما ال يثبت مبرة ويف املرتني والثالث خالف :املسألة الثانية أو القسم الثاين 
وكذلك اجلارحة  ،خبري ابلقيافة ،له ايف الصيد والقائف يعين القائف ال بد أن يكون مشهودا 

و ثالث أو فهل يكفي يف ذلك مرتني أ ،الصيد هذا يف الصيد تكون مدربة ومعلمة على
ما يثبت ابلثالثة كمدة احليض إذا تكرر  ،أكثر؟ املقصود أن هذا حمل خالف بني أهل العلم
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كاختبار الصيب قبل البلوغ   ،وما ال يثبت إال بتكرار حيصل معه غلبة الظن ، صار عادةثالاثا 
ماكسة يعين هل يدفع له شيء من ماله ليتاجر به فإذا اخُترب وُعرف أنه حُيسن امل ،ابملماكسة

ه حيتاج إىل نظر ال شك أن   ،اوحُيسن التجارة بعد دربة طويلة وبعد تعاهده يف هذا األمر مرارا 
فإن ابع بدراهم وأطلق نُ ز ِل على النقد  ،فإن اضطربت فال ،وال بد أن ت طَّرِد العادة ،متكرر
ئة اأو سعودي سلعة مب ا من اليمن اشرتى من شخص قطري مثالا لو أن شخصا  ،الغالب

أان بعت برايل  :وقال ذا ،وهللا أان اشرتيت برايل ميين :وعند مطالبة املشرتي ابلدفع قال ،رايل
، البون شاسع ن؟ أو دينار هذا عراقي وهذا كوييت مثالا يؤخذ بقول م   ،قطري أو سعودي مثالا 

فلو  -عرف البلد الذي هو فيه حمل البيع-بون كبري. فمثل هذا العرف  ،أو لرية هذه سورية
اضطربت العادة يعين ُوجد يف هذا البلد أكثر من عملة هبذا االسم متفاوتة ويباع فيها هبذه 

املدارس املوقوفة على درس  .ال بد من البيان وإال يبطل البيع ،العمالت على حد سواء
هل يدخل يف  يعين ُوقفت على تدريس احلديث مثالا  ،احلديث أو التفسري أو الفقه وغريها

يدخل فيه مناهج حمدثني؟ أو غري ذلك مما يتعلق  ؟يدخل فيه دراسة األسانيدهذا املصطلح 
 ؟أوقفت على أهل احلديث يقتصر فيه على كتب السنة فقط ؟بعلوم احلديث أو يقتصر فيه

فإن كان عرف البلد يدخلون  ؛املسألة عرفية ،وقل مثل هذا يف التفسري والفقه وما أشبه ذلك
هناك ما يقع فيه التعارض بني العرف مع الشرع والعرف مع  ،سهذه العلوم يف اجلملة ال أب
 ،حقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة شرعية :ألن احلقائق ثالث ؛اللغة والعرف العام واخلاص

فإذا تعارضت هذه احلقائق فماذا نصنع؟ تعارضت احلقيقة العرفية مع احلقيقة الشرعية يعين ال 
 مفيقد ،الشرع يقولون نوعان: أال يتعلق ابلشرع حكم إذا تعارض العرف مع ،بد من مرجح

إن حلف أال جيلس على بساط فجلس على األرض حينث أو ما  ،عليه عرف االستعمال
 ،هذه حقيقة شرعية بساط امسى األرض بساطا  -جل وعال-ملاذا؟ هللا  ،حينث؟ ال حينث

حكم شرعي قدمت  لكن ملا كانت التسمية ال يرتتب عليها ،لكنها ليست حبقيقة عرفية
هللا جل وعال مساها  ،إذا حلف أال جيلس حتت سقف وجلس حتت السماء ،احلقيقة العرفية

وقل مثل ذلك  ،ألن تسميتها سقف ال يرتتب عليها حكم شرعي ؛ال حينث حينئذٍ سقف و 
أن  ،اال جيلس يف ضوء سراج مل حينث جبلوسه يف ضوء الشمس وإن مساها هللا سراجا  :لو قال
 ه حكم فيقدم على عرف االستعمال. يتعلق ب
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لكنه يف احلقيقة الشرعية  ،احملروم يتعلق به حكم شرعي تدفع له الزكاة ،مثل احملروم مثالا 
فيقدم احلقيقة الشرعية احملروم يف الشرع الفقري الذي ال يتعرض  ،خيتلف عن احلقيقة العرفية

 ژ ڱ ڳ ژؤال الناس وال يتعرض لس ،ال ينتبه له فيعطى ،لسؤال الناس فال يعطى
احملروم الذي عنده األموال الطائلة قد  ،احملروم الذي ال يسأل مع حاجته يف عرف الناس

هل ينطبق عليه  ،فالن حمروم :يقولون ،تكون عنده املاليني يف البنوك لكنه ال يستفيد منها
؟ ال، أبداا املقصود أنه إذا ترتب  ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ :قول هللا جل وعال

تعارض  ،حكم شرعي فال التفات إىل احلقيقة العرفية مع وجود احلقيقة الشرعيةعلى ذلك 
ن أيهما ايف املسألة وجه :قالوا ،العرف مع اللغة حقيقة لغوية تتعارض مع حقيقة شرعية

املقدم؟ تقدم احلقيقة اللغوية أو تقدم احلقيقة العرفية؟ حقيقة يلتفت يف مثل هذا إىل ذات 
 ،اوتداولوا لفظا  أو لغويني مثالا  ، لو كان احلديث جيري يف وسط علماءيعين ،املتكلم والسامع

ال يفهم هذه  اوحلف بعضهم على مقتضى هذا اللفظ خيتلف عما لو كان املتحدث عامي  
فعندهم عند القاضي حسني ومن  ،ولذا خيتلفون ؛وال احلقائق اللغوية ةاملصطلحات اللغوي

 ؛والقول الثاين الداللة العرفية مقدمة ،ابلوضع اللغوي مالا يقول بقوله تقدم احلقيقة اللفظية ع
ألن العرف حيكم به يف التصرفات ال سيما يف األميان واختاره البغوي وإن كان العرف ليس له 

وإن كان له استعمال يف اللغة  ،فاملعترب اللغة ،العرف ليس له يف اللغة وجه ،يف اللغة وجه ألبتة
هل يعطى  ،اأعطوه بعريا  :فإن قال ،ت قدم العرفيللغة ونسوإن هجرت ا ،ففيه اخلالف

وإن كان  ،ال يعطى انقة ملاذا؟ ألن البعري العرف خيصه ابلذكر يعطى انقة أو ما يعطى؟ انقة؟
  .يف حقيقته اللغوية البعري يشمل الذكر واألنثى

ن قاعدة األميان البناء على العرف إذا مل يضطرب فإ :السالم يقول العز بن عبد
فاألميان والنذور مردها إىل األعراف يف قول  ،ألهنا هي األصل ؛اضطرب فالرجوع إىل اللغة

لو حلف أال ميس شاة فوضع يده على  فمثالا  ،ومنهم من يعدها إىل نية احلالف ،األكثر
مس شاة أو ما مس شاة؟ هذا العرف وإال يف احلقيقة الشرعية واللغوية ما مس شاة  ،ظهرها

لكن  ،مس الشاة والشعر والظفر فيما يقرره أهل العلم يف حكم املنفصلمس الشعر ما 
 ،تعارض العرف العام واخلاص ،العرف مس شاة كل يقول وضع على ظهره خالص مسها

لو تعارض عرف  ،وأييت يف اجلماعات احملصورة املخصوصة ،هذا أييت يف خصوص األفراد
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وهذه  ،عند العلماء من مجيع الفنون العلماء عامة مع عرف الفقهاء يعين حقيقة معروفة
يعين هل يوجد يف كتب الفقه  ،اللفظة هلا حقيقة عند بعض املتخصصني يف بعض العلوم

ال يوجد يف كتب الفقه من أييت أبعمال أمثال  ،تعريف املفلس مبن ال درهم له وال متاع
يف احلديث  -المعليه الصالة والس-يف سؤال النيب  ..، وأييت قد يعيناجلبال وكذا وكذا 

وهذه حقيقة شرعية ما فيها  «من ال درهم وال متاع :قالوا ؟أتدرون من املفلس» :الصحيح
-وهي اليت قصدها النيب  ،لكن هناك حقيقة شرعية ،وهي املعروفة يف عرف الفقهاء ،إشكال

فعندان حقيقة عامة وحقيقة  «من أييت أبعمال أمثال اجلبال» :-عليه الصالة والسالم
تتوارد احلقائق الثالث اللغوية والعرفية والشرعية  ،وقل مثل هذا يف األكل والشرب ،خاصة

 » :فماذا عن الطعام والشراب يف قوله عليه الصالة والسالم ،على أنه تناول الطعام والشراب
هل يطعمه شراب حمسوس وطعام  «إمنا أبيت عند ريب يطعمين ويسقيين ،كهيئتكم  لست

 ،ما صار مواصالا  ،أصالا  ما صار مواصالا  احمسوسا  وشراابا  اكان طعاما ألنه لو   ؛ال ؟حمسوس
ومع ذلك  ،وهذا خارج عن احلقائق الثالث كلها ،إذن ليس بطعام وال شراب وال حمسوس

فالطعام والشراب له حقيقتان يف  ؛ألنه جاء على اللسان الشرعي ؛إنه حقيقة شرعية :نقول
هو األكل والشرب احلقيقي الذي يفطر  ،الشرعي لغة العرب هو األكل والشرب يف العرف

إمنا أبيت عند ريب يطعمين »لكنه يف العرف اخلاص  ،اهذا يف العرف الشرعي أيضا  ،الصائم
حلف أن أيكل أو  ،مثالا أو حلف أن أيكل  ،أال أيكل ،يقدم لو حلف مثالا  «ويسقيين

 :يقولون ،اا خاص  ا ال عرفا ا عام  حينث ابألكل والشرب املتعارف عليه عرفا  ،حلف أال أيكل
كما لو كانت امرأة يف احليض حتيض أقل مما استقرت من   ،ه إن كان حمصورا مل تؤثرضابطه أن  

تعتد  :لكن وقيل ،ألنه عرف خاص حمصور ال يؤثر ؛ردت إىل الغالب ،عادات النساء
 امرأة هلا عادة يعين ،فهم مثلوا هبذا املثال ،وهذا كأنه هو األصح ،أو تعترب عادهتا ،عادهتا

ما املانع أهنا  ،نعم هل تقدم على العادة املطردة جلميع النساء ،خاصة من بني سائر النساء
مدة معينة أقل مما حتيضه النساء أو أكثر ما مل يصل إىل شطر الدهر فإهنا  ترى الدم إذا كانت

ف بصفاته ألن األحكام رتبت على رؤية الدم وقد رأته وهو دم احليض املوصو  ؛تعتدها
املبحث الثالث  ،أوىل وأوضح والتمثيل ابلعرف العام واخلاص الذي ذكرانه أوالا  ،الشرعية

إذا تعارف الناس يف بلد أن من   ،العادة املطردة يف انحية هل تنزل عادهتم منزلة الشرط
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 د الناس يف هذا البلد ما فيه وال واحد يقرتض ألف إال يرد ألفيعين تعوَّ  ،اقرتض رد أكثر
هذا  :أو نقول ،وال جتوز الزايدة ؟القرض هل ينزل هذا منزلة الشرط وال جيوز حينئذٍ  ،ئةاوم

 ؟ينزل منزلة الشرط إذا مل يتخلف ؟-عليه الصالة والسالم-من حسن القضاء كما فعل النيب 
يعين قل مثل هذا يف مسألة الزواج بنية الطالق اليت على جوازها  ،ال شك ينزل منزلة الشرط

الء الناس من هذه البالد إمنا يذهبون هؤ  لو عرف أهل بلد من البلدان أن   ،ر أهل العلممجهو 
 ؛حيلفون عليه أهنم لن يستمروا يف هذا الزواج اوجيزمون جزما  ،لتلك البالد للزواج بنية الطالق

يذهبون بنية  ،يف اإلجازات ويرجعون بدون زوجات ايذهبون أفواجا  ،ألن عادهتم مطردة
يعين كأنه مشرتط إذا كان ال يتخلف وينتبه ملثل  ،ا عرفوا ابلعادة املطردة صار متعةالطالق إذ

أبعياهنم عرف عن هذا  األن بعض اجلهات صاروا جيزمون حىت صاروا يعرفون أشخاصا  ؛هذا
يعرف أهل البنت  ،هذا مثل الشرط ،الشخص أنه أييت يف كل سنة هلذا البلد يتزوج ويطلق

 .أنه لن يستمر معها
العرف الذي حتمل عليه األلفاظ إمنا هو العرف املقارن السابق دون  :املبحث الرابع قالوا 

يعين ابلكالم املقرتن ابلكالم ما هو العرف الذي اندرس وال  العرف الذي  ،املتأخر املقارن
لو وجدان وصية مكتوبة من مخسني سنة فيها لفظ أو شرط اشرتطه الواقف أو قيد  ،أتى بعد

لكنه قبل  ،عندان نبحث عنه أو نسأل عنه ميكن أييت يبطل الوصية يف عرفنا ،يف وصيته
ولو حبثنا عنه يف كتب اللغة  ،مخسني سنة كان يستعمل على غري هذا الوجه الذي نستعمله

فهل حنكم اللغة أو نعمل مبا نفهمه أونعمل مبا يف وقت  ،لوجدان معناه غري معىن اثلث
ألن بعض الناس ألف يف   ؛ولذلك حيتاج إىل بعض الكتب ؛املتكلم؟ نعم يف وقت املتكلم

 ،وهذا ترف ،هذا ضياع وقت :بعض الناس يقول ،كلمات انقضت واندرست يف جملدين
ال حيتاج من هذه  :هذا تضييع وقت للمؤلف وللقارئ، نقول ،وهذا ليس مما يستفاد منه

اس املربمة قبل مخسني سنة الكتب تفسري ألفاظ أتيت يف األوقاف ويف الوصااي ويف عقود الن
 ،(كلمات انقضت)والكتاب موجود هبذا االسم  ،لكنها موجودة يف هذا الكتاب ،اندرست

وهي عند املالكية عمل  ،امسألة مهمة جد   ،مطبوع يف جملدين يستفاد منه يف هذه املسألة
خمالف ألنه  ؛حبديث صحيح -رمحه هللا تعاىل-أهل املدينة حينما ال يعمل اإلمام مالك 

يعين  نعم..، ن اإلمام مالك يقدم العادة والعرف على النص؟إ :لعمل أهل املدينة هل نقول
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 ...« ا من شوالمن صام رمضان وأتبعه ست  » :صيام الست ثبت به احلديث الصحيح مثالا 
ولذلك ال  ؛من أهل العلم والفضل يصومها اما رأينا أحدا  :اإلمام مالك يقول ،إىل آخره

ن اإلمام مالك قدم العادة والعرف إ :هل نقول ،صرحوا أبهنا بدعة ،بل بدعة ،تشرع عندهم
وهو يف كل ابب من أبواب من  ،ما فيه شك أن اإلمام مالك ،عند أهل املدينة على النص

ك أنه شيعين ال  ،ليس عليه العمل عندان أو ،والذي عليه العمل عندان :أبواب املوطأ يقول
وقل مثل هذا يف قول اإلمام أمحد يف ختم  ،صل عنده من األصولوهذا أ ،يقصد أهل املدينة

هل هو قدم عمل أهل مكة على األصل يف  .كان أهل مكة يفعلوهنا  :القرآن يف الصالة قال
قدم هذا على  ،يفعلون اخلتم يف الصالة ،ألهنم كانوا يفعلوهنا ؛قدم عادة أهل مكة ؟املنع

وهذه عبادة حمضة ال جيوز أن  ،فهو رد «أمران من عمل عمال ليس عليه» ،األصل يف املنع
ويعتذر  ،وقدم فيها عمل أهل مكة وهذه حجته كان أهل مكة يفعلوهنا ،يزاد فيها وال ينقص

على كل حال ال شك أن مثل هذا  ،له أبن هذا دعاء وجنس الدعاء مثله يف الصالة كثري
 ،مالك يقدم عمل أهل مكةف ،تقدمي على ما يف النصوص وله طريقة وجادة عند أهل العلم

 وإال فاألصل املنع. ،واإلمام أمحد يف هذه املسألة يف خصوصها عمل بعمل أهل مكة
انتهينا على هذا الوجه الذي رأيتم ما فيه من سرعة وإال فاألصل أننا نبسط الكالم يف 

وال  كانت النية قبل أننا ننهي الدورة يف قاعدة واحدة  ،ألمهية البسط فيها ؛هذه القواعد
نسأل هللا أن ييسر الوقت املناسب  ،لكن نرجو أن يكون يف هذه القواعد درس اثبت ،تنتهي

إن شاء هللا -فإذا انتهت هذه القواعد نستمر يف قواعد ابن رجب  -إن شاء هللا-له ويستمر 
  .وهللا أعلم ،ويعلن عنه إذا تيسر له وقت مناسب -تعاىل

 له نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسو 


